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เแบบขอรับค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
หรือผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ 

2. สถานะที่ระบุในบทความ  เป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author)
 เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author)

3. รายละเอียดผลงาน
 3.1 ผลงานตีพิมพ ์(ยื่นเอกสารและหลักฐานรูปแบบไฟล์ทั้งหมด)

เรื่อง 

ชื่อวารสาร 
 ตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว  ปีค.ศ./พ.ศ.ที่ตีพิมพ์ เล่มที ่ 

ฉบับที ่   หนา้
 ยังไม่ตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ แต่มีเลข DOI (ระบุ DOI)

 3.2 ผลงานสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ยื่นเอกสารและหลักฐานรูปแบบกระดาษท้ังหมด)

ชื่อผลงาน 

ประเภท    สิทธิบัตรต่างประเทศ (ประเทศ )    สิทธิบัตรในประเทศ     อนุสิทธิบัตร
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร วันที่ออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ผู้สร้างสรรค์ทั้งหมด   คน    โดยผู้ขอรับค่าตอบแทนเป็นผู้สร้างสรรค์  หลัก      ร่วม 
ผู้ขอรับค่าตอบแทนมีสัดส่วนการท างาน ร้อยละ 

4. ผลงานเรื่องนี้เป็นผลจากโครงการ
4.1    โครงการวิจัย       โครงการบริการวิชาการ  อ่ืนๆ  ไม่มีโครงการ
4.2   กรณีคณะเป็นผู้ด าเนินการหลัก โปรดระบุรายละเอียด 
ชื่อโครงการ  

แหล่งทุน 
ปีงบประมาณท่ีได้รับทุน 
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5. ผลงานทางวิชาการตามที่ระบุในประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 

ประเภทค่าตอบแทน  ค่าตอบแทน* (บาท)  

 ประเภทที่  1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus  ในระดับ Q1 – Q2 

10,000 

 ประเภทที่  2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus ในระดับ Q3 – Q4 

7,500 

 ประเภทที่ 3 บทความวิจัยทีต่ีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับชาติที่ อยู่ในฐานข้อมูล
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal  Citation Index Center  : TCI) กลุ่ม 
1-2  ยกเว้นบทความปริทัศน์ (ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนเท่านั้น) 

2,500 

 ประเภทท่ี 4 ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรต่างประเทศ 50,000 

 ประเภทท่ี 5 ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศ 30,000 

 ประเภทท่ี 6 ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 10,000 
 

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามระบบของมหาวิทยาลัย 
 

6. หลักฐานที่แนบประกอบการขอรับค่าตอบแทน (โปรดลงนามรับรองส าเนาหลักฐานทุกหน้าทุกฉบับ) 
 ส าเนาบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ต้องการเอกสารในประเภทที่ 1-3) 
 เอกสารแสดงหลักฐานของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR พร้อมค่า Quartile หรือฐานข้อมูล TCI (ต้องการ

เอกสารในประเภทที่ 1-3) 
 หลักฐานของวารสารแสดงว่าบทความได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เช่น ส าเนาหน้าแรกของวารสารและสารบัญ

ที่มีชื่อบทความ ส าเนาหน้าเว็บไซต์วารสารที่มีชื่อบทความ เป็นต้น (ต้องการเอกสารในประเภทที่ 1-3) 
 หนังสือยินยอม บงส.6 (RF.6) (กรณี CA ที่เป็นบุคลากรคณะไม่ประสงค์ยื่นและ FA ยื่นแทน หรือมี FA ที่เป็น

บุคลากรคณะมากกว่า 1 คน) (ต้องการเอกสารในประเภทที่ 1-3) 

 ส าเนาสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร (ต้องการเอกสารในประเภทที่ 4-6) 

 แบบรับรองสัดส่วนการสร้างสรรค์ผลงาน บงส. 5 (RF. 5) (กรณีมีผู้สร้างสรรค์มากกว่า 1 คน) (ต้องการเอกสารใน
ประเภทที่ 4-6) 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการนี้ ไม่เป็นผลงานเพ่ือรับปริญญานิพนธ์หรือวุฒิบัตรใดๆ ของข้าพเจ้า 
และผลงานชิ้นนี้ยังไม่เคยขอรับค่าตอบแทนจากส่วนงานมาก่อน ในส่วนของผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร ยังไม่เคยได้รับค่าตอบแทนสนับสนุนการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรในลักษณะเดียวกันมาก่อน 
หากตรวจสอบพบว่าเคยได้รับค่าตอบแทนในเรื่องดังกล่าวไปแล้ว ข้าพเจ้ายินดีให้เรียกเงินค่าตอบแทนคืน และยินดี
ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบผลงานตามที่คณะร้องขอ 
 

        ลงชื่อ       
                                                                                 (     ) 
               ผู้ขอรับค่าตอบแทน 
 

รับเอกสาร วันที่....................................... 

 เรียน ……………………………………. 
 

  เอกสารครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์การขอรับ
ค่าตอบแทน  โดยในปีงบประมาณ.................. ผู้ขอรับ
ค่าตอบแทนได้รับเงินค่าตอบแทนไปแล้ว
............................บาท จึงเห็นสมควรได้รับอนุมัติใน
รอบนี้............................บาท 
 
 

    ลงชื่อ................................................................. 
            (.......................................................) 
         ผู้ประสานงานการขอรับค่าตอบแทน 
 
 

ลงชื่อ................................................................. 

(……………………………………………….) 
………………………………………………… 

 เรียน ………………………………………………… 
       เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกค่าตอบแทนผลงานทาง
วิช าการที่ ได้ รับการตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ชาการห รือ 
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น......................... บาท  
(................................................................ ....................) 
โดยเบิกจากเงินรายได้ส่วนงานปี ................... หมวด
ค่าตอบแทน 
 
 

      ลงชื่อ...................................................................                           
              (.......................................................) 
               เจ้าหน้าที่การเงินคณะ 

 ความเห็น…………………………………….  

   เห็นสมควรอนุมัตติามเสนอ  เป็นจ านวนเงิน       
       ...........................................................บาท 

   อ่ืนๆ ................................................................. 
 
 

ลงชื่อ............................................................................ 
(……………………………………………………….) 

………………………………………………… 

 ผลการพิจารณา 

 อนุมัติ 

 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก...................................................... 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................................ 
(……………..……….………………..……………..) 

…………………………………..………....... 
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